Niels Ebbesens Vej 24-28
Høringsforslag
Etablering af fælles gårdanlæg
på Niels Ebbesens Vej 24-28
Høringsperioden 31. marts 2021 – 30. april 2021

Forslag til nyt fælles gårdanlæg på Niels
Ebbesens Vej 24-28
Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune vedtog den 11. juni 2018 at igangsætte processen omkring
etablering af et fælles gårdanlæg på Niels Ebbesens Vej
24-28. På de næste sider beskrives det projektforslag, der
er vedtaget på baggrund af beboermøder samt tidligere kommentering og tilretning i dialog med beboerne
(09.11.2020-15.12.2020).
Folderen er hermed udsendt i 4 ugers høring til samtlige
beboere og andelshavere i de to foreninger Niels Ebbesens
Vej 26-28 og Niels Ebbesens Vej 24-Lykkesholms Allé 29.
Frem til den 30. april 2021 kan andelshavere og beboere
fremsende evt. yderligere bemærkninger til forslaget.
Bemærkninger og kommentarer sendes til:

2200 København N.
mail: post@schul.dk
Herefter fremlægges forslaget til beslutning i Kommunalbestyrelsen. Dette vil ske i løbet af forår/sommer 2021.

Det endelige forslag bliver sendt til høring som
sikkerhed for, at beboerne har kendskab til det
forslag, der skal behandles i kommunalbestyrelsen.
Høringssvarene vil blive vedlagt som bilag og danner, sammen med denne folder, grundlag for den
politiske beslutning. Høringssvarene vil blive lagt
ud på kommunenes hjemmeside.

H.C. Ørsteds Vej

Lykkesholms Allé

Schul Landskabsarkitekter
Struenseegade 13A

Niels Ebbesens Vej
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Baggrund for høringsforslaget
Frederiksberg Kommune har en stærk vision om at styrke
livskvaliteten for alle bydelens borgere og samtidig
fremme miljø- og klimatilpasning. Økonomisk, social og
miljømæssig bæredygtighed er en integreret del af enhver
indsats på Frederiksberg.

Fra Byfornyelsesstrategien 2019-22:
I Frederiksberg Kommune vil vi sikre, at Frederiksberg
også i fremtiden er en bæredygtig og levende by.
De fire mål fra Frederiksbergstrategien angiver den
strategiske ramme for byens udvikling.

•Frederiksberg skal fastholde sin særlige identitet som
byen i byen
•Frederiksberg skal være et levende byområde, der
understøtter borgernes livskvalitet i hverdagen
•Frederiksberg skal være en dynamisk vidensby
•Frederiksberg skal være et bæredygtigt storbyområde,
der er rustet til fremtidens klima. Frederiksberg forbindes med kvalitet og er og skal forblive en levende, tryg,
grøn oase midt i storbyen.
Et af de vigtige redskaber i arbejdet med denne vision
er byfornyelsen. Der er et behov for både varierede
boligområder og grønne åndehuller af høj kvalitet,
således at Frederiksberg kan bevare sin attraktivitet.
Byfornyelsen på Frederiksberg skal være med til at styrke et varieret udbud af attraktive boligområder med
velindrettede udearealer.

Gårdanlæg Niels Ebbesens Vej afgrænses af Niels Ebbesens
Vej 24-28 mod syd og Lykkesholms Allé 29 mod øst og
består af matriklerne 20bu og 20bh, der udgør ca. 1.643
kvadratmeter.
Området indeholder 30 boliger og 2 erhvervsmål.
De 2 matrikler er opdelt med fast hegn, belagt med fliser,
betonbelægningssten og asfalt og med forfaldne skure i
den ene gård.
Der er for begge gårde adgang til Niels Ebbesens Vej via
hver sin portpassage til gaden, blandt andet til brug for
afhentning af affald.
Ejendommene har ikke omfangsdræn, og ved større regnskyl er der på grund af hældning i belægningen
i den ene gård vandindtrængning i kælderen. Løsning
herpå indgår i projektet med etablering af et fælles gårdanlæg.
Hvert år kan borgere i Frederiksberg Kommune som
udgangspunkt ansøge om byfornyelse af deres etageejendom eller om etablering af et fælles gårdanlæg. Således
ansøgte beboerne i ejendommene Niels Ebbesens Vej
24-28 i 2017 om støtte til etablering af en gårdsammenlægning og indretning af fælles friarealer.
Ansøgningen blev indstillet til prioritering blandt fagudvalget i 2017, hvor projektet blev besluttet at få første
prioriteret blandt årets ansøgere.
På baggrund af fagudvalgets prioritering af ansøgningen
og flertal blandt de afgivne stemmer blandt brugerne
traf Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune den
11. juni 2018 beslutning om udarbejdelse af et forprojekt
(projektforslag).
Brugerne bliver i løbet af april 2020 informeret pr. brev om
afholdelse af udbud om rådgivning.

Gårdanlæg Niels Ebbesens Vej afgrænses af Niels Ebbesens Vej 24-28 mod syd og Lykkesholms
Allé 29 mod øst og består af matriklerne 20bu og 20bh,
der udgør ca. 1.643 kvadratmeter.

Høringsforslag Niels Ebbesens Vej 24-28
2021

3

Niels Ebbesens Vej 26-28

Niels Ebbesens Vej 26-28

Niels Ebbesens Vej 26-28

Niels Ebbesens Vej 24

GÅRDEN I DAG
Gårdanlægget har friarealer af begrænset størrelse og
dårlig kvalitet og er adskilt af hegn og skure.
Niels Ebbesens Vej 26-28 har kun en smal gård på ca. 193
kvadratmeter. Affaldscontainere og cykler fylder i dag en
stor del af det ret skyggefyldte gårdrum. Niels Ebbesens
Vej 24-Lykkesholms Allé 29 har en meget nedslidt gård på
ca. 266 kvadratmeter, med flere forfaldne trækonstruktioner placeret i det eneste sted i gården med eftermiddagssol.
Belægningerne er generelt af middel/ringe kvalitet og
befæstelser dækker hovedparten af området.
Niels Ebbesens Vej 24
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Situationsplan
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Smuk, robust og tidsløs belægning

Skure

Retninger i belægning skaber ’rum’

FORSLAGET
Forslaget, der er skabt i samarbejde med gårdudvalget og
beboere, har taget udgangspunkt i et samlende greb, der
både giver plads til leg, afslapning og tilfældige møder. De
nuværende 2 gårdrum sammenlægges, ifølge forslaget, til
en samlet gårdhave, hvor man kan færdes overalt, uanset
eventuelle bevægelseshandicap. Eksisterende adskillende
skure og opdelende hegn fjernes. Der bliver adgang til det
fælleds gårdrum fra en af de eksisterende porte langs Niels
Ebbesens Vej.

områder med mulighed for ophold i solen.
Langs alle facader er der belagte arealer til etablering af
cykelparkeringer samt til privat ophold. Haven vil fremtræde som en frodig byhave, hvor der skabes grundlag for et
stort socialt engagement. Samtidig er den tænkt i langtidsholdbare arkitektoniske løsninger og materialer, både
hvad angår gårdhavens udformning og beplantning.

Der lægges vægt på landskabelig frodighed med stor årstidsvariation i beplantningen. Varierede nicher for ophold
og leg placeres punktvis i den nye gårdhave. Som centrum
Gården samler de enkelte delarealer i et samlet, mere
grønt område, som skaber gode og større fælles, såvel som er et stort fælles opholdssted, tiltænkt rollen som samindividuelle, opholdsmuligheder. Der skabes rum for mere lingssted til fødselsdage, gårdfester osv. Der fokuseres på
materialer, som patinerer smukt og kræver mindst mulig
beplantning og aktiviteter for børn og haveinteresserede.
Skurene udskiftes med lettere konstruktioner der begrøn- drift og vedligehold.
nes. Gårdanlægget indrettes så det kan benyttes af alle
Håndtering af regnvand sker gennem regnvandsbede på
beboere. Den nye gårdhave vil have et samlet areal på ca.
langs af gården til den almindelige hverdagsregn, samt
460 kvadratmeter.
grønt tag på affaldsskuret. Disse foranstaltninger udføres
med fornøden respektafstand til bygninger/kældre, sålePlantebede og plantekasser samt ny belægning binder
des at afledte fugtgener udelukkes.
gårdhaven sammen og fungerer både som ramme for
Regnvandsbedene udføres så de bidrager til leg og
lege- og opholdsfaciliteter og som en del af klimasikrinbiodiversitet med robust beplantning, stenbund og evt.
gen. Opholdsmuligheder er skabt med udgangspunkt i
forsinkelsesbassiner.
solforhold, så der både er formiddags- og eftermiddags-
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Grønt tag på skur og overdækninger

Der er små næropholdsarealer langs facaderne, som giver
plads til individuel udfoldelse, her placeres store plantekrukker med mulighed for dyrkning af krydderurter og
sommerblomster. Her kan beboerne evt. selv stille mindre
borde og stole og småbørnslegeredskaber.
I samarbejde med beboerne er der udarbejdet en samlet
plan for renovation i gårdrummet. Renovationen opsamles
i et begrønnet skur, ved indgang fra Niels Ebbesens Vej.
Storskrald forudsættes håndteret med opslag og specifikke
opsamlingstider, som det er tilfældet i dag og der er reserveret plads til storskrald i gårdrummet.
Cykler opbevares både i gården og langs kanten af bygningerne på gadeplan. I terræn etableres plads til ca 43
cykler samt 4 ladcykler, en cykelanhænger og 15 cykler
placeres uden for gårdrummet (i egen matrikel). Barnevogne parkeres under halvtage/pergola i gårdrummet.
Det er derudover aftalt med beboerne, at de køretøjer
(motorcykler), som pt. er parkeret i gårdrummet, skal efter
gårdrenovering parkeres langs Niels Ebbesens Vej i to kommende afmærkede p-pladser til motocykler.

Smuk og robust belægning og overdækkede
cykelparkeringer

Begrønnet affaldsskur
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Snit BB

Snit AA

Plantegning - gårdrum mod øst
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balancestubbe

plantekasse

plantebed

klinkebelægning

Klatre- og slyngplanter til begrønning i højden

Det skyggefulde gårdrum begrønnes med skyggetålende
planter hvor der leges med bladstørrelser og grønne nuancer for at skabe et frodigt grønt gårdmiljø.
Den tredje grønne dimension er sikret i det smalle gårdrum af frodig beplantning (slyng- og klatreplanter), som
vokser langs wirer i højden, samt af mindre flerstammede
træer.
Snit AA

cykelparkering plantekasse bord-bænke sæt

hegn mod nabo

Beplantning på forskellige niveauer

Skyggetålende, frodig og robust beplantning

plantebed

wire

Belysningen bidrager til at skabe en stemning i gårdrummet

Høringsforslag Niels Ebbesens Vej 24-28
2021

11

Inventar

Muligheder for fælles ophold

Muligheder for leg og motion

PROCESSEN
Vejen frem til det nuværende høringsforslag har været
præget af engagement og gode diskussioner og forslaget
har ændret karakter på flere områder undervejs.
Der har i alt været afholdt 3 beboerudvalgsmøder, det
første blev afholdt den 3. september 2020, hvor der blev
etableret et gårdudvalg bestående af to repræsentanter
fra hver andelsboligforening. Gårdudvalget har deltaget i
stor stil, været opmærksomme og taget initiativ til mange
overvejelser og kommet med konkrete forslag.

var der større fokus på et samlende greb og det store
fællesskab og på plads til motion/leg. Her fremkom Schul
Landskabsarkitekter med idéen om et fleksibelt gårdrum,
med plads til leg/motion, samt plads til individuelle og
fælles ophold.
I samme skitse var overdækning til cykler og skur til renovation på plads og ambitiøst tænkt, med mulige grønne
tage.
Det grønne samlede sig i organiske former i midten af
gården. Her fulgte en del diskussion om lysforhold og de
eksisterende opholdsarealer og brug af gården. Herefter
kom der i dialogen mere fokus på de eksisterende kvaliteter og forslaget er, efter mange gode møder, endt i en
bredt anvendelig kombination af store og små opholdszoner både til formiddags- og eftermiddagsophold i solen.

Fælles beboermøde blev desværre ikke en mulighed pga.
de gældende Covid-19 restriktioner, men idéoplægget
i form af en poster blev sendt til arbejdsgruppen, som
sørgede for at den grafiske præsentation var tilgænglig for
alle beboerne. Beboerne har derefter være aktive og har
sendt deres forslag/kommentarer via mail. Schul Landskabsarkitekter har revideret skitseforslaget på baggrund
Til sidst var der de praktiske forhold, som skulle afklares:
af kommentarerne og sendt samlet besvarelse og revideret Finde rum til alle de tnødvendige cykelparkeringer og et
tegning til beboerne.
godt alternativ til parkering for de motorcykler, som i dag
står i gårdrummet.
De første skitser undersøgte først og fremmest brugernes
ønsker og bestod af flere delelementer, herunder bl.a. at
Det blev besluttet at placere de manglende 15 cykelparfå styr på affaldshåndtering og cykelparkering. Senere
keringer udenfor gårdrummet, i den del af matrikel 20bu,
som ligger foran butikkerne langs Lykkesholms Allé.
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Plantegning - Indgangsparti og centrale opholdssted

Snit BB
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Flere cykelstativer i området ville bidrage til at rydde op i
cyklernes spredte placering og for at højne kvaliteten, blev
det foreslået at det nye asfaltlag skal fortsættes ned langs
facaden.
Dermed spejles cykelparkering fra modsatte side af gaden
og giver et urbant udtryk.

Hvis forslaget godkendes, bliver detailprojekteringen
igangsat. Projektering, udbud, licitation, m.v. forventes
afsluttet, således at priser er indhentet i juli 2021. Selve
anlægsarbejdet kan forventes at vare tre-fire måneder. Et
færdigt gårdanlæg kan dermed forventes indviet i efterår
2021.

De nye cykelstativer skal være af god kvalitet som fremhæver butikken og bygningens æstetiske værdi.

ØKONOMIEN

For de to motorcykler blev der fundet en ny placering
udenfor gårdrummet, men tæt på porten langs Niels
Ebbesens Vej. Motorcyklerne skal nemlig placeres i nye
afmærkede p-pladser over for den del af porten som ikke
længere skal være i brug.

Udgifter til etablering af fælles gårdanlæg afholdes af det
offentlige. Rammen for budgettet er bestemt i kommunalbestyrelsen. Det er udregnet efter gårdarealets størrelse og
det antal lejligheder der indgår i det fælles gårdanlæg.
Såfremt der sker overskridelser af den afsatte ramme, vil
det som udgangspunkt betyde besparelser i projektet. Idet
der arbejdes på at udføre gårdanlægget som skybrudsprojekt vil der kunne tilføres ekstra midler fra skybrudspuljen.

Forslaget her har været fremlagt til kommentering for
øvrige beboere i 4 uger, hvor der har været mulighed for at
komme med ændringsforslag. Resultatet af denne kommenteringsfase blev medtaget og et endeligt forslag sendt Når den nye gårdhave er færdig, overdrages den til
til beboerne den 15. december 2020.
beboerne i karréen. Beboerne er forpligtet til at danne et
gårdlaug, som skal bevare og vedligeholde gårdhaven.
Det er den proces som vi har været igennem i det forløbne Gårdlauget udarbejder ordensregler og budget for gårdhaår. Skitseforslaget fremsendes hermed i høring til andelven. Udgifterne til driften fordeles mellem de ejendomme
shavere og beboere jf. ovenstående tidsfrist.
der indgår i fællesskabet. Normalt vil dette ske i forhold til
ejendommenes bruttoarealer.

balancestubbe

plantebed

faldgummi
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bænk

faldgummi café-sæt
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Snit BB - foreløbig tegning okt. 2020
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opholds område

plantekasse

café-sæt

bænk
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